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Szanowni Państwo,

zwykle o tej porze witaliśmy radośnie wiosnę i uzupełnialiśmy swo-
je kalendarze o daty różnego rodzaju przedsięwzięć. W tym roku jest 
inaczej. W związku z panującą na całym świecie pandemią koronawiru-
sa wszystkie przedsięwzięcia do końca maja musiały zostać odwołane. 
W całym kraju obowiązują różnego rodzaju zakazy i wytyczne, których 
sumienne stosowanie pozwoli nam zapanować nad rozprzestrzenianiem 
się wirusa COVID-19. Prosimy o zapoznanie się z lokalnymi apelami  
w tej kwestii. Pamiętajcie Państwo, że ich treść, to stan na 30 marca, 
kiedy Informator wychodzi do druku. Śledźcie naszą stronę interneto-
wą www.serock.pl i profil Urzędu Miasta i Gminy w Serocku na Facebo-
oku, gdzie znajdziecie aktualne informacje. 

Trudno nie zauważyć, że cały świat zwolnił tempo. My także. W mia-
rę możliwości trwają jednak w Serocku prace inwestycyjne i niezbędne 
prace porządkowe. Poświęciliśmy w tym numerze naszego miesięcz-
nika wiele miejsca lokalnej historii. Przy okazji zachęcamy Państwa 
do oglądania „pogadanek historycznych” na fanpejdżu Izby Pamięci  
i Tradycji Rybackich. Nie zapominamy, że w kwietniu obchodzimy imie-
niny naszego patrona, świętego Wojciecha. To nasze lokalne święto! 
Przypominamy życiorys biskupa i jego związek z Serockiem. 

Drodzy Państwo, wierzymy, że sytuacja związana z pandemią nie-
bawem się uspokoi. Trudno dziś ocenić jej skutki i to jak zmieni się 
świat. Jesteśmy jednak pełni ufności, że te zmiany przyniosą nam nowe  
wyzwania, dzięki którym wszystko ułoży się pomyślnie. Tego Państwu 
i sobie życzymy. W kontekście zbliżających się świąt wielkanocnych 
niech te słowa wybrzmią jak najradośniej. Niech Odrodzenie przyniesie 
nam wszystkim nową jakość. Wszystkiego dobrego. 
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BURMISTRZ MIASTA I GMINy SEROCK, ARTUR BORKOWSKI, w zagad-
nieniach wykraczających poza sprawy merytoryczne referatów, przyjmuje 
mieszkańców w poniedziałki, w godzinach 12.00 – 15.30.

Zastępca Burmistrza, Marek Bąbolski, w sprawach związanych z inwesty-
cjami, sprawami komunalnymi, wodociągowymi i ochrony środowiska, przyj-
muje również w poniedziałki w godzinach 12.00 – 15.30. 

W sprawach nagłych, wymagających interwencji Burmistrza, można usta-
lić spotkanie w innym terminie niż ww. termin poniedziałkowy. W tym celu 
prosimy o zgłoszenie telefoniczne pod nr 22 782 88 05.

PRZEWOdNICZąCy RAdy MIEJSKIEJ W SEROCKU, MARIUSZ ROSIńSKI  
pełni dyżur w poniedziałki, w godz. 18.30 – 20.30, pokój 31.

RAdA SENIORóW przyjmuje informacje i sugestie dotyczące problemów  
seniorów i osób starszych pod e-mail: serock.radaseniorow@mail.com oraz 
w każdą środę w godzinach 12.00 – 14.00 w Klubie Aktywności Społecznej, 
ul. Kościuszki 8a w Serocku. 

Poniższe dyżury i spotkania zawieszone do odwołania
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Nowy koronawirus SARS-Cov-2 
wywołuje chorobę o nazwie COVID-
19. Choroba objawia się najczęściej 
gorączką, kaszlem, dusznościami, 
bólami mięśni, zmęczeniem.

Jak często występują objawy?
Ciężki przebieg choroby obserwu-

je się u ok.15-20% osób. Do zgonów 
dochodzi u 2-3% osób chorych. Praw-
dopodobnie dane te są zawyżone, gdyż 

Czym jest koronawirus?

KOMUNIKATY

u wielu osób z lekkim przebiegiem 
zakażenia nie dokonano potwierdzenia 
laboratoryjnego.

Kto jest najbardziej narażony?
Najbardziej narażone na rozwinię-

cie ciężkiej postaci choroby i zgon są 
osoby starsze, z obniżoną odpornością, 
którym towarzyszą inne choroby, w 
szczególności przewlekłe.

Jak się zabezpieczyć przed 
koronawirusem?

Wirus przenosi się drogą kropelko-
wą. Aktualnie nie ma szczepionki prze-
ciw nowemu koronawirusowi. Można 
natomiast stosować inne metody zapo-
biegania zakażeniu, zaprezentowane 
poniżej. Metody te stosuje się również 
w przypadku zapobiegania innym 
chorobom przenoszonym drogą kropel-
kową np. grypie sezonowej (w przy-
padku której, szczyt zachorowań przy-
pada w okresie od stycznia do marca 
każdego roku).
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Leczenie i profilaktyka
Na czym polega leczenie?
Decyzję o sposobie leczenia podej-

muje lekarz. Leczenie jest wyłącznie 
objawowe, czyli polega na leczeniu 
objawów choroby, takich jak gorączka 
lub problemy z oddychaniem. W lite-
raturze naukowej opisuje się przypad-

ki skutecznego wyleczenia pacjentów 
zakażonych koronawirusem za pomocą 
dotychczas znanych leków. 

Profilaktyka
Koronawirus jest wrażliwy na deter-

genty i alkohole, dlatego dokładne 

mycie rąk mydłem i ich odkażenie 
preparatami na bazie alkoholu jest 
skutecznym sposobem ogranicze-
nia ryzyka przeniesienia się wirusa  
z osoby na osobę. Na ostatniej stronie 
znajdziesz plakat z informacją, jak 
poprawnie myć ręce. 

Podejrzewasz zakażenie?
Źle się czujesz, masz gorączkę, 

kaszlesz, trudno Ci oddychać? Podej-
rzewasz, że to koronawirus? Zachowaj 
spokój i dowiedz się, co zrobić.
Jeśli masz takie objawy, jak:

• katar,
• stan podgorączkowy (temperatura 
  ciała pomiędzy 37°C a 38°C),
• objawy przeziębieniowe,
zadzwoń do najbliższej stacji sani-

tarno-epidemiologicznej lub skorzystaj 
z teleporady u swojego lekarza POZ.

Objawami choroby COVID-19 wywo-
ływanej przez koronawirusa (SARS-CoV-
19) mogą być również:

• gorączka,
• kaszel,
• duszności i kłopoty z oddychaniem,
• bóle mięśni i ogólne zmęczenie.

Jeśli masz takie objawy:
• zadzwoń natychmiast do najbliż-

szej stacji sanitarno-epidemiologicznej 
i powiedz o swoich objawach;

• własnym środkiem transportu 
pojedź do szpitala z oddziałem zakaź-
nym lub oddziałem obserwacyjno-za-
kaźnym, gdzie lekarze określą dalszy 
tryb postępowania medycznego. Pod 
żadnym pozorem nie korzystaj ze środ-
ków komunikacji publicznej czy taksó-
wek – w ten sposób narażasz innych na 
zakażenie.

Jeśli miałeś kontakt z osobą zaka-
żoną koronawirusem lub chorą, to 
natychmiast zadzwoń do stacji sani-
tarno-epidemiologicznej i powiadom o 
swojej sytuacji. Otrzymasz informację, 
jak masz dalej postępować.

Jeśli tylko zaobserwujesz któryś z 
objawów choroby, zadzwoń natych-
miast do stacji sanitarno-epidemiolo-
gicznej. Każdy pacjent manifestujący 
objawy ostrej infekcji dróg oddecho-

wych (gorączka powyżej 38°C wraz 
z kaszlem lub dusznością) w powią-
zaniu z kryteriami epidemiologicznymi 
powinien ponadto trafić do oddziału 
zakaźnego lub obserwacyjno-zakaźne-
go. Jeśli zaobserwujesz takie objawy, 
własnym środkiem transportu pojedź 
do szpitala z oddziałem zakaźnym lub 
oddziałem obserwacyjno-zakaźnym. 
Jeśli nie możesz dotrzeć do szpitala 
własnym transportem, to lekarz POZ 
(w ramach teleporady) i stacja sanitar-
no-epidemiologiczna mają możliwość 
zlecenia dla Ciebie transportu sanitar-
nego.

Jeśli masz pytania, wątpliwości, 
zadzwoń na infolinię Narodowego 
Funduszu Zdrowia: 800 190 590.

Korzystaj z wiarygodnych źródeł 
informacji, nie daj się panice. Dbaj o 
siebie i swoich bliskich.
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Cały świat pogrążony jest w pande-
mii koronawirusa. Prosimy o zapozna-
nie się z niezbędnymi informacjami, 
dotyczącymi sytuacji w gminie Serock.  
Ponieważ sytuacja jest dynamiczna 
– prosimy o śledzenie naszej strony 
internetowej www.serock.pl i profilu 
Urzędu Miasta i Gminy Serock na Face-
booku, gdzie zamieszczane są najnow-
sze informacje. 

Ograniczenia 
w przemieszczaniu się

Do 11 kwietnia włącznie nie będzie 
można się swobodnie przemieszczać 
poza celami bytowymi, zdrowotnymi, 
zawodowymi. Obostrzenie nie dotyczy 
więc:

• dojazdu do pracy. Jeśli jesteś 
pracownikiem, prowadzisz swoją 
firmę, czy gospodarstwo rolne, masz 
prawo dojechać do swojej pracy. Masz 
również prawo udać się po zakup towa-
rów i usług związanych ze swoją zawo-
dową działalnością.

• wolontariatu. Jeśli działasz na 
rzecz walki z koronawirusem i poma-
gasz potrzebującym przebywającym 
na kwarantannie lub osobom, które nie 
powinny wychodzić z domu, możesz się 
przemieszczać w ramach tej działalno-
ści.

• załatwiania spraw niezbędnych do 
życia codziennego. Będziesz mógł się 
przemieszczać, aby zrobić niezbędne 
zakupy, wykupić lekarstwa, udać się 
do lekarza, opiekować się bliskimi, 
wyprowadzić psa.

Ważne! Przemieszczać się będzie 
można jedynie w grupie do dwóch osób. 
Obostrzenie to nie dotyczy rodzin.

Koronawirus COVId-19

W połowie marca Polska zdecydo-
wała się na ograniczenie imprez maso-
wych i działalności galerii handlowych, 
zawieszenie zajęć w szkołach oraz 
zamknięcie granic. Rozwój epidemii 
w Polsce i w Europie powoduje kolej-
ne decyzje o wprowadzeniu kolejnych 
zasad bezpieczeństwa.

W autobusie tyle osób, 
ile wynosi połowa miejsc 
siedzących

Środki publicznego transportu zbio-
rowego nadal działają. Jednak w auto-
busie, tramwaju lub metrze tylko poło-
wa miejsc siedzących może być zajęta. 
Jeśli miejsc siedzących w pojeździe 
jest 70, to na jego pokładzie może 
znajdować się maksymalnie 35 osób.

Zależy nam na tym, aby Polacy mieli 
dostęp do komunikacji. Musimy jednak 
zadbać o to, by autobusy nie były prze-
pełnione.

Całkowity zakaz zgroma-
dzeń – chyba że z najbliż-
szymi

Nowe przepisy zakazują także wszel-
kich zgromadzeń, spotkań, imprez 
czy zebrań. Będziesz mógł się jednak 
spotykać z najbliższymi.

Zasady bezpieczeństwa 
w trakcie uroczystości 
religijnych

Ograniczenia w przemieszcza-
niu nie dotyczą również osób, które 
chcą uczestniczyć w wydarzeniach o 
charakterze religijnym. Tutaj jednak 

wprowadzono kolejną ważną zasadę.  
W mszy lub innym obrzędzie religijnym 
nie będzie mogło uczestniczyć jedno-
cześnie więcej niż 5 osób – wyłączając 
z tego osoby sprawujące posługę.

Zachęcamy jednak do uczestnictwa 
w wydarzeniach religijnych za pośred-
nictwem telewizji, radia czy interne-
tu.

Zakłady pracy
Ograniczenia co do liczby osób nie 

dotyczą zakładów pracy. Należy jednak 
stosować w nich szczególnie ostre zale-
cenia Głównego Inspektora Sanitarne-
go w zakresie zachowania odległości 
pracowników, środków dezynfekcji.

Pozostałe ograniczenia 
nadal obowiązują

W mocy pozostają wszystkie dotych-
czasowe zakazy, czyli ograniczenie  
w działalności galerii handlowych, 
działalności gastronomicznej i rozryw-
kowej.

Wciąż także działa obowiązkowa 
14-dniowa kwarantanna dla powraca-
jących zza granicy.

www.gov.pl

ZALECENIA OBOWIąZUJąCE W CAŁEJ POLSCE:

ZOSTAń 
W dOMU!
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Urząd on-line

W związku z zagrożeniem epide-
miologicznym Urząd Miasta i Gminy w 
Serocku nie obsługuje interesantów w 
kontakcie bezpośrednim.

Prosimy o kontakt telefoniczny, 
pocztą elektroniczną bądź załatwienie 
spraw przez ePUAP. 

Kontakt: tel. 22 782 88 05, umg@
serock.pl.

Do odwołania nie będą także 
funkcjonowały przyjęcia interesan-
tów przez Burmistrza Miasta i Gminy 
w Serocku, Artura Borkowskiego, i 
jego zastępcę. Nie będą się odbywać 
także dyżury Przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Serocku, Mariusza Rosiń-
skiego.

Zamknięte boiska i place 
zabaw

Zabrania się korzystania na terenie 
miasta i gminy Serock z wszelkich obiek-
tów sportowo-rekreacyjnych: boisk, 
placów zabaw, siłowni plenerowych, 
mola przy plazy miejskiej. Obiekty te 
zostają zamknięte i obowiązuje zakaz 
wstępu na nie do odwołania!

Wizyty w „przychodni” 
tylko po uzgodnieniu 
telefonicznym

W trosce o bezpieczeństwo pacjen-
tów apelujemy o ograniczenie wizyt  
w Samodzielnym Publicznym Zakładzie 
Opieki Zdrowotnej w Serocku przy ul. 
A.A. Kędzierskich 2 do spraw pilnych. 
Prosimy o  korzystanie z alternatyw-
nych sposobów komunikacji tzn. tele-
fonicznie 793 875 536, 22 782 66 00, 22 
782 66 01 i drogą e-mailową: recepty.
spzoz@serock.pl

INFORMACJE GMINNE:
Prosimy o zamawianie recept na leki 

stałe drogą e-mailową: recepty.spzoz@
serock.pl, w odpowiedzi – kod dostępu 
podamy telefonicznie. Czas realizacji 
to maksymalnie 2-3 dni. 

Zachęcamy również do korzystania 
z elektronicznego formularza "zamó-
wienia na receptę" http://www.zdro-
wie.serock.pl/ w informacji zwrotnej 
otrzymają Państwo kod recepty, z 
którym można bezpośrednio zakupić 
leki w aptece.

Zachęcamy pacjentów Samodziel-
nego Publicznego Zakładu Opieki Zdro-
wotnej w Serocku przy ul. A.A. Kędzier-
skich 2 do korzystania z e-porady 
zgodnie z poniższym harmonogramem:

1. Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej w Serocku :  od 
poniedziałku do piątku w  godzinach od 
8.00-19.00 pod numerami telefonów:                            
793-875-536, 22 782 66 00, 22 782 66 
01 e-mail: recepty.spzoz@serock.pl

2. Ośrodek Zdrowia w Dębe 38: 
poniedziałek , środa, piątek w  godzi-
nach od 8.00-12.00, Wtorek, Czwartek 
w godzinach 14.00-18.00  pod nume-
rem telefon: 22 774 64 22 

e-mail: spzoz.debe@serock.pl 

Bezpłatna komunikacja

Zarządzenie nr 30/B/2020 
Burmistrza Miasta i Gminy Serock 
z dnia 23 marca 2020 r. w spra-
wie wstrzymania pobierania opłat 
i wydawania biletów za przewo-
zy osób autobusami komunika-
cji miejskiej w Mieście i Gminie 
Serock.

W związku z istniejącym zagroże-
niem epidemiologicznym informujemy, 
że od dnia 24.03. 2020 r. wprowa-
dza się bezpłatną Lokalną Komu-

nikację Autobusową dla wszyst-
kich pasażerów, na wszystkich 
liniach serockiej LKA.

W celu stworzenia strefy ochronnej 
dla kierowców autobusów :

- w pojazdach wielodrzwiowych  
wydzielone zostaną strefy,  z przodu 
pojazdów, oddzielające kierowców od 
pasażerów.

- w pojazdach jednodrzwiowych 
zostanie zamontowana szyba  zabez-
pieczająca kierowcę.

W pojazdach obowiązują także 
zasady wprowadzone w całej Polsce, 
zamieszczone na początku artykułu.

 
Odwołanie imprez

W celu wyeliminowania sytuacji sprzy-
jających rozprzestrzenianiu korona- 
wirusa odwołane zostają do  
KOńCA MAJA wszelkie impre-
zy kulturalne i sportowo-rekre-
acyjne na terenie miasta i gminy 
Serock.

działalność i zajęcia 
zawieszone

Od 12 marca została zawieszona 
działalność Centrum Kultury i Czytel-
nictwa w Serocku wraz z bibliotekami, 
działalność gminnych placówek oświa-
towych, działalność: Klubu Aktywności 
Społecznej w Serocku ul. Kościuszki 
8A; Klubu Senior + w Szadkach oraz 
Świetlic Środowiskowych w Jadwisinie, 
w Wierzbicy i w Woli Kiełpińskiej.

Zawieszone są zajęcia sportowe 
realizowane przez Spółkę „Serockie 
Inwestycje Samorządowe”. Ekspozy-
cja Izby Pamięci i Tradycji Rybackich 
będzie zamknięta dla zwiedzających.

Do odwołania  nie będzie możliwo-
ści osobistego uzyskania porady we 

ZOSTAń 
W dOMU!
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ZOSTAń 
W dOMU!

wszystkich punktach bezpłatnych porad 
prawnych. W sprawach nagłych prosimy  
o kontakt mailowy pod adresem pomoc-
prawna@powiat-legionowski.pl.

Zamknięte szkoły

Nauka w szkołach zostaje 
zawieszona do Wielkanocy. Prosi-
my o zapoznanie się z informacja-
mi odpowiedniej szkoły, odnośnie 
nauki uczniów w domu. Informa-
cje znajdują się na Librusie lub 
na stronach placówek. 

Informacja dla rodziców lub opie-
kunów dzieci w wieku do 8 lat

• Przysługujący wymiar zasiłku opie-
kuńczego -  60dni /rok plus dodatkowe 
14 dni;

• Zasiłek przysługuje osobie ubez-
pieczonej  (rodzicowi  lub opiekunowi 
prawnemu) sprawującemu bezpośred-
nią opiekę nad dzieckiem do lat 8;

• Wysokość dodatkowego zasiłku 
opiekuńczego to 80 proc. wynagrodze-
nia.

Co zrobić, aby otrzymać zasiłek?
Do przyznania dodatkowych 14 dni 

zasiłku opiekuńczego wymagane jest 
wyłącznie złożenie oświadczenia o 
sprawowaniu opieki nad dzieckiem w 
wieku do 8 lat na druku udostępnionym 
przez ZUS. W przypadku pozostałych 
dni  zasady przyznawania zasiłku opie-
kuńczego pozostają bez zmian.  

Ważne:

Do przyznania dodatkowych 14 
dni zasiłku  nie jest wymagane 
zwolnienie lekarskie.

Informacja dla rodziców i opie-
kunów dla dzieci powyżej 8 lat

• Przysługujący wymiar zasiłku opie-
kuńczego: dzieci w wieku od 8 do 14 

lat -60 dni/rok,  dzieci powyżej 14 lat 
14 dni/rok

• Zasiłek przysługuje osobie ubez-
pieczonej  (rodzicowi  lub opiekunowi 
prawnemu) sprawującemu bezpośred-
nią opiekę nad dzieckiem powyżej 8 
lat;

• Wysokość  zasiłku opiekuńczego to 
80 proc. wynagrodzenia.

Co zrobić, aby otrzymać zasiłek?
Do przyznania zasiłku opiekuńcze-

go konieczne jest zwolnienie lekar-
skie oraz wypełniony druk  ZUS Z-15A 
złożony bezpośrednio do pracodawcy. 
Formularz jest do pobrania na stronie  
ZUS-u.

Ważne:

Zwolnienie lekarskie można 
uzyskać, bez konieczności 
wizyty w przychodni, za pomo-
cą e-porady poprzez kontakt 
telefoniczny z lekarzem POZ 
placówki, do której jest zdekla-
rowane dziecko.

Pomoc w czasie kwaran-
tanny

Osoby, niesamodzielne, starsze oraz 
te, które będą poddane kwarantannie 
na terenie Miasta i Gminy Serock i będą 
potrzebowały dostarczenia do miejsca 
zamieszkania żywności proszone są o 
nawiązanie kontaktu telefonicznego 
lub mailowego z Ośrodkiem  Pomocy 
Społecznej w Serocku tel. 22 782 61 18,  
22 782  71 39 e-mail: ops@serock.pl

Odbiór odpadów

w związku z licznymi pytaniami 
dotyczącymi odbioru odpadów komu-
nalnych sprzed posesji, w tym także 
odpadów wielkogabarytowych, infor-
mujemy, że jest on realizowany na 
bieżąco.

Niemniej jednak w związku ze 
stanem zagrożenia epidemicznego, 
związanego z rozprzestrzenianiem się 
koronawirusa informujemy, że Wyko-
nawca musiał wprowadzić pewne ogra-
niczenia, co może wpłynąć na spraw-
ność i  terminowość odbioru odpadów.

Priorytetem każdego pracodawcy 
na dzień dzisiejszy jest utrzymanie 
bezpieczeństwa i zdrowia osób uczest-
niczących w realizacji kontaktów  
a także podejmowanie działań zmierza-
jących do zapobiegania rozprzestrze-
nianiu się wirusa SARS-Cov-2 (zgodnie z 
zapisami ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 
o szczególnych rozwiązaniach związa-
nych z zapobieganiem, przeciwdziała-
niem i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020, 
poz.374).

Zwracamy się do Państwa z prośbą 
o wyrozumiałość w przypadku opóźnie-
nia w realizacji usługi.

Nie ulega zmianie dotychczasowy 
tryb zgłaszania ewentualnych rekla-
macji, tj. telefonicznie pod numerem 
tel. 22 782 88 40 lub mailowo na adres 
ochronasrodowiska@serock.pl

O wszelkich zmianach w systemie 
odbioru odpadów komunalnych, na 
bieżąco będziemy Państwa informować 
na naszej stronie internetowej i na 
Facebooku. 

Wycinka drzew

W związku z istniejącym zagroże-
niem epidemiologicznym informujemy, 
że do odwołania zawieszone zostaje 
dokonywanie oględzin w ramach zadań 
będących w kompetencjach Refera-
tu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i 
Leśnictwa. Zwracamy się do Państwa z 
prośbą, aby w miarę możliwości zanie-
chać składania wniosków i zgłoszeń na 
usuwanie drzew i krzewów.
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Płatności za wodę

W związku z podjęciem zdecydowa-
nych kroków mających na celu zatrzy-
manie szerzenia się "koronawirusa" z 
dniem 13 marca 2020 rok wstrzymuję 
się do odwołania przyjmowanie wpłat 
gotówkowych w kasie Zakładu. Płatno-
ści za dostarczoną wodę można doko-
nać przelewem na nr rachunku banko-
wego Zakładu:

BS Legionowo 52 8013 0006 2007 
0015 0806 0001.

Jednocześnie od 12 marca 2020 
roku zawieszamy do odwołania odczy-
ty wodomierzy i rozliczanie pobranej 
wody przez inkasentów. 

Odbiorcy z terenu gminy za ten okres 
zostaną obciążeni fakturą prognozowa-
ną wysłaną pocztą lub emailem z bazy 
danych Zakładu

Informuję, że można podawać samo-
dzielnie stan wodomierza w jeden z 

ZOSTAń 
W dOMU!

niżej wymienionych sposobów:
• poprzez stronę internetową: www.

wodociagiserock.pl
• telefonicznie na nr telefonu 

227827358
• mailowo na jeden z adresów: wod.

serock@post.pl lub mgzw@serock.pl
• wysyłając SMS na nr inkasenta:
z terenu: Kania Polska, Kania Nowa, 

Nowa Wieś, Cupel, Łacha, Gąsiorowo, 
Wierzbica, Serock, Jadwisin, Dębinki, 
Zegrze - inkasent Pan Krzysztof Zinów-
ko tel. 573 912 152 z terenu: Maryni-
no, Karolino, Stasi Las, Borowa Góra, 
Dosin, Skubianka, Jachranka, Izbica, 
Dębe, Ludwinowo Dębskie, Ludwinowo 
Zegrzyńskie, Stanisławowo, Zabłocie, 
Zalesie Borowe, Guty, Bolesławowo, 
Wola Kiełpińska, Szadki – inkasent Pan 
Robert Jędrzejewski tel. 509 252 136

We wszystkich informacjach prosimy 
o podawanie swojego adresu email.

Gospodarka komunalna

Od 13 marca 2020 roku do odwo-
łania Miejsko – Gminny Zakład Gospo-
darki Komunalnej w Serocku nie 
obsługuje interesantów w kontakcie 
bezpośrednim. Do odwołania nieczynny 
jest również Punkt Selektywnej Zbiórki 
Odpadów w Serocku. Wszelkie sprawy 
związane z działalnością zakładu nale-
ży załatwiać telefonicznie i mailowo, 
a płatności m.in. za czynsz, wodę, 
należy regulować przelewem. Tel: 22 
782 61 51, 22 782 75 73, 22 782 67 11;  
e-mail: mgzgk@serock.pl

Informacje Starostwa Powiatowego 
na stronie www.powiat-legionowski.pl

Aktualny stan sytuacji epidemiolo-
gicznej w Powiecie Legionowskim na 
stronie http://legionowo.psse.waw.pl/

Informacje ważne dla rolników: 
https://www.krus.gov.pl/, https://
www.arimr.gov.pl/

KOMUNIKATY
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Ruszają pierwsze gminne inwestycje
W dniu 17.03.2020 roku podpisali-

śmy umowę z Wykonawcą – firmą FUH 
"INSTAL-BUD" - Szczepan Jan Mielczar-
czyk Nowy Wypychy 20, 07-206 Somian-
ka z siedzibą ul. Ejtnera 13, 05-230 
Kobyłka na budowę sieci kanalizacji 
sanitarnej w rejonie ulicy Wiosennej w 
Wierzbicy. 

W przetargu nieograniczonym na 
realizację zadania złożyło swoją ofertę 
5 firm. Firma Pana Mielczarczyka speł-
nia wszystkie wymogi formalne oraz 
była najtańsza, wartość robót wyceniła 
na kwotę 973 422,00 zł brutto. 

Kwota ta obejmuję budowę 816 m 
sieci kanalizacji grawitacyjnej oraz 
przyłączy do pierwszej studzienki 
wzdłuż budowanego kanału. Wybudo-
wane infrastruktura zostanie włączo-
na do istniejącej studzienki kanaliza-
cyjnej w ulicy Pułtuskiej, skąd ścieki 
popłyną do przepompowni ścieków przy 
ulicy Retmańskiej w Serocku. Przejście 
poprzeczne pod ulicą Pułtuską zostanie 
wykonane przewiertem sterowanym 
bez naruszenia nawierzchni asfalto-
wej. 

Ponadto w lutym br. ogłosiliśmy 
przetarg nieograniczony na budowę 
sieci kanalizacji w ulicy Królewskiej w 
Jadwisinie. Obecnie jesteśmy w trakcie 
weryfikacji dokumentacji przetargowej 
i zmierzamy do podpisania umowy. W 
ramach zadania zostaną wybudowane 
dwa odcinku kanału o średnicy 200 mm 
odprowadzające ścieki od mieszkańców 
ulicy Królewskiej w Jadwisinie. Jeden 
o długości L= 193,49 m, który zostanie  
włączony do kanału w ulicy Szkolnej 
oraz drugi o długości  L = 135,85 m, 
który zostanie włączony do istniejące-
go kanału w ulicy Szaniawskiego.

Planowany termin zakończenia 
obydwu powyższych inwestycji to 30 
października 2020 roku.

W dniu 20.03.2020 dokonaliśmy 
otwarcia ofert w przetargach doty-
czących budowy oświetlenia drogo-
wego w miejscowości Dębe,  Serock 
ul. Słoneczna Polana, oraz Stasi Las 
ul. Tęczowa.  Roboty budowlane będą 
rozpoczęte niezwłocznie po weryfikacji 
dokumentów przetargowych i wyborze 
wykonawców.

Poza tym trwają procedury prze-
targowe zmierzające do wyłonienia 
wykonawcy zadania pn.: „Przebudowa 
ulicy Picassa w Serocku”. Do przetargu 
nieograniczonego przystąpiło dziewię-
ciu oferentów z cenami od 179.191,72 
zł brutto do 316.000,00 zł brutto. 
Przedmiotem zamówienia jest przebu-
dowa ulicy Picassa w Serocku na odcin-
ku około 70 m tj. remont nawierzchni 
jezdni z kostki brukowej, chodników i 
zjazdów oraz budowę odwodnienia w 
postaci kombinacji odwodnienia linio-
wego i studni chłonnych odprowadza-
jących wodę opadową do zbiornika 
retencyjno-rozsączającego wykonane-
go ze skrzynek rozsączających niein-
spekcyjnych. Odtworzony zostanie 
istniejący próg zwalniający oraz ozna-
kowania poziome i pionowe. 

Przeprowadzone w wyniku przebu-
dowy zmiany w systemie odwodnienia 
oraz zniwelowanie powstałych przez 
lata nierówności na drodze umożliwi 
właściwy odpływ wody, która do tej 
pory  po intensywnych opadach desz-
czu tworzyła zastoiska na jezdni.

Zmierzamy także do wyłonienia 
wykonawcy zadania pn.: „Budowa 
placu zabaw w Zegrzu”. Otwarcie 
ofert odbyło się w dniu 28.02.2020 r.. 
Najtańsza oferta to kwota 869.465,79 
zł brutto Przypominamy, że plac zabaw 
powstanie przy ul. Groszkowskiego. 
Miejsce do wypoczynku podzielo-
ne będzie na strefy wiekowe, dzięki 
czemu każdy będzie mógł korzystać z 
atrakcji jakie zaoferuje nowe miejsce. 
Oprócz boiska ze sztuczną nawierzch-
nią trawiastą i architektury dla dzieci 
i młodzieży znajdą się tam również: 
siłownia zewnętrzna oraz urządzenia 
sprawnościowe dla seniorów. Powstanie 
też duża drewniana altana do spotkań 
mieszkańców między innymi podczas 
lokalnych okolicznościowych imprez 
społecznych. Założeniu projektowemu 
przyświecała idea stworzenia wyjątko-
wego miejsca w otoczeniu przyrody, w 
związku z czym zadbano o maksymalne 
oszczędzenie istniejącego drzewosta-
nu oraz nowe nasadzenia. Cały teren 
placu zabaw będzie oświetlony i moni-
torowany.

Ponadto w ostatnim czasie, w toku 
przeprowadzonego postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego 
w trybie przetargu nieograniczonego 
został wyłoniony wykonawca zadania 
pn.: „Przebudowa ulicy Polnej Serock-
Wierzbica”.  Najkorzystniejszą ofertę 
złożyła firma: Szpańscy Jerzy, Jacek, 
Dawid „Czystość” Sp.j., ul. Sławkow-
ska 22, 05-200 Wołomin, opiewającą 
na kwotę 623.991,24 zł brutto. 

W ramach zadania przebudowa-
na zostanie ul. Polna Serock – Wierz-
bica na odcinku 1487,5 m. Wykonana 
będzie jezdnia z betonu asfaltowego  
o szerokości około 5 m oraz obustronne 
pobocza z kruszywa łamanego. Wody 
opadowe i roztopowe odprowadzane 
będą jak do tej pory na pobocza pasa 
drogowego do gruntu. Wprowadzo-
na zostanie nowa organizacja ruchu, 
w ramach której zaplanowano m.in. 
budowę wyspowych progów zwalniają-
cych.

Ponadto zawarliśmy już kilka umów 
na opracowanie  dokumentacji projek-
towych (m.in. dotyczących rozbudowy 
szkoły w Jadwisinie i rozbudowy szkoły 
w Woli Kiełpińskiej, a także kilku inwe-
stycji oświetleniowych i drogowych). 

Referat  Przygotowania 
i Realizacji Inwestycji
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Rozpoczynając realiza-
cję zadań przewidzianych 
na bieżący rok, mamy  
nadzieję że panująca  
w Polsce i na świecie epi-
demia, okaże się być krót-
kotrwałym stanem, który 
nie będzie niósł za sobą 
istotnych konsekwencji 
zdrowotnych, społecznych 
ani gospodarczych, a tym 
samym nie wpłynie w spo-
sób znaczący na realizację 
zaplanowanych inwestycji.



Informator Gminy Serock

ROZWIJAMY GMINĘ
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Nabyto prawa do gruntu pod budowę boiska w Jadwisinie

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu 
dokumentów planistycznych 

W lutym 2020 r. sukcesem zakoń-
czono sprawę związaną z pozyskaniem 
od Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji 
Roślin w Radzikowie na rzecz Miasta i 
Gminy Serock terenu pod rozbudowę 
boiska sportowego wraz infrastrukturą 
towarzyszącą przy Szkole Podstawo-
wej w Jadwisinie, a także pod drogę 
publiczną stanowiącą nowy przebieg 
ul. Akacjowej. 

Działania zmierzające do pozyska-
nia przedmiotowego terenu podję-
to w 2018 r., wychodząc naprzeciw 
potrzebom społeczności wynikającym 
ze zmian wprowadzonych w systemie 
edukacji, kiedy to szkoły podstawo-
we stały się placówkami ośmioletni-
mi. Skokowy wzrost liczby uczniów w 
placówce pociąga za sobą konieczność 
poszukiwania możliwości do zaspo-
kojenia obecnych i przewidywanych 

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicz-
nego wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzenne-
go miasta Serock – obszar A4 ograniczo-
ny ulicami: od północy ul. Nasielska, od 
wschodu ul. Pułtuska, od południa ul. 
Zakroczymska, od zachodu ul. Zaoko-
powa, wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko.

Co się zmienia:
Zmianie ulegną zapisy w planie  

w oparciu o złożone wnioski właści-
cieli nieruchomości zmiany dotyczące 
zarówno przeznaczenia indywidualnych 
nieruchomości, jak i zasad ich zagospo-
darowania, takich jak rodzaj, funkcja  
i gabaryty zabudowy.

Zachęcamy do udziału i zapoznanie 
się z wyłożonymi dokumentami plani-
stycznymi w formie elektronicznej.

Nowo opracowany miejscowy plan 
będzie podstawowym dokumentem, 
który na najbliższe lata przesądzi o 
możliwości zagospodarowania nieru-
chomości, które plan obejmuje.

Szczegóły dotyczące terminów 
wyłożenia i termin składania uwag 
zostały zawarte w ogłoszeniu. Termi-
ny – ze względu na sytuację związaną  
z „koronawirusem” - ulegną wydłu-
żeniu, o czym będziemy informować  
w formie obwieszczenia. 

Zaplanowana dyskusja publiczna na 
dzień 06.04.2020 r. o godz. 14.00 nad 
przyjętymi w projekcie planu rozwią-
zaniami zostaje odwołana z uwagi 
na ograniczenie dostępu do Urzędu. 
Termin wyłożenia zostanie ponownie 
ustalony po ustąpieniu ww. przeciwno-
ści.

Treść ogłoszenia i projekty doku-
mentów dostępne są pod adresem:

https://www.bip.serock.pl/75,o-
gloszenia

Referat Gospodarki Gruntami, 
Planowania Przestrzennego i Rozwoju

potrzeb w zakresie infrastruktury spor-
towej i oświatowej. 

Pozyskany teren stanowi obszar, 
zlokalizowany w sąsiedztwie boiska 

sportowego przy Szkole Podstawowej 
w Jadwisinie, o łącznej powierzchni 
2,2899 ha. 

Referat Gospodarki Gruntami, 
Planowania Przestrzennego i Rozwoju
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Zakończenie konsultacji w sprawie inwestycji CPK
10 marca zakończyły się konsulta-

cje społeczne dokumentu „Strategicz-
ne Studium Lokalizacyjne Inwestycji 
Centralnego Portu Komunikacyjnego”, 
organizowane przez spółkę Centralny 
Port Komunikacyjny Sp. z o.o.. Z treści 
dokumentu mogliśmy dowiedzieć się 
o planach administracji centralnej, 
co do zamiaru rozbudowy krajowej 
infrastruktury kolejowej i drogowej, w 
związku z budową nowego, centralne-
go w skali kraju lotniska. 

Inwestycje infrastrukturalne wg 
oficjalnych zapowiedzi nie omija-
ją również w planach terenu gminy 
Serock. W zasadzie cały obszar gminy 
został objęty tzw. korytarzem drogo-
wym planowanej drogi ekspresowej S50 
(A2-Sochaczew – Wyszogród – Narusze-
wo – Serock – Radzymin – Mińsk Mazo-
wiecki), mającej stanowić element 
tzw. obwodnicy aglomeracji warszaw-
skiej, lub „dużej” obwodnicy Warsza-
wy, a także częściowo korytarzem linii 
kolejowej nr 20 (relacji Warszawa 
Choszczówka – Nasielsk).

W znanych dziś dokumentach nie 
wskazywano żadnych konkretnych 
propozycji przebiegów trasy, ograni-
czając się do określenia wspomnianego 
korytarza i osi alternatywnych warian-
tów drogi. Do dokumentu mieszkańcy 
gminy zgłaszali liczne uwagi, których 
część (ok. 60-ciu) zostało przekazanych 
do wiadomości UMiG w Serocku, zgod-
nie z kierowaną wcześniej do Państwa 
prośbą. 

W trakcie trwania konsultacji,  
w dniu 2 marca zorganizowano w 
Centrum Kultury i Czytelnictwa w 
Serocku otwarte spotkanie, poświęco-
ne tematyce budowy nowej infrastruk-
tury komunikacyjnej. Spotkanie zgro-
madziło blisko 300 zainteresowanych 
planami osób, choć - co warto podkre-
ślić - chętnych do uczestnictwa było 
jeszcze więcej. 

W oparciu o otrzymane uwagi i suge-
stie, które padły podczas spotkania, 
sformułowane zostało oficjalne stano-
wisko Miasta i Gminy Serock w sprawie 
okazanego do konsultacji dokumentu. 
W owej opinii staraliśmy się w sposób 
generalny ująć uwagi sygnalizowane 
przez Państwa indywidualnie. Spośród 
kwestii, które wskazano jako koniecz-
ne do uwzględnienia przez instytucje 
kontynuujące proces planowania prze-
biegu ww. trasy, wymienić należy:

* negatywną ocenę sposobu przy-
gotowania i prowadzenia dotychcza-
sowych konsultacji, ze względu na 
niewielką ilość oficjalnych informacji 
dostępnych w tej sprawie, co wzbu-
dzało niepokój w społeczeństwie;

* uznanie ogólnej potrzeby zapro-
jektowania drogi, mającej w perspek-
tywie odciążyć drogi wewnątrz aglo-
meracyjne, jednak nie przesądzając 
obecnie o możliwych przebiegach tej 
drogi;

* wskazanie na konieczność urucho-
mienia przez instytucje prowadzące 
proces inwestycyjny pogłębionych 

konsultacji w sprawie;
* potrzebę ochrony w procesie 

planowania przebiegu drogi, najcen-
niejszych elementów przyrodniczych 
gminy Serock, w tym ochrony doliny 
rzecznej przed nadmierną ingerencją;

* potrzebę ochrony miejsc osiedli 
ludzkich przed wpływem nowej infra-
struktury strategicznej, jak również 
zachowanie ciągłości lokalnych dróg 
gminnych i powiatowych;

* potrzebę jak największego wyko-
rzystania w procesie trasowania nowej 
drogi, istniejących korytarzy drogo-
wych dróg krajowych na terenie gminy 
Serock, w tym obwodnicy Serocka;

* uwzględnienie potrzeby zapew-
nienia lokalnego ruchu kolejowego po 
nowo projektowanej linii kolejowej 
nr 20 i lokalizację na granicach gminy 
Serock przystanku kolejowego;

* konieczność odrzucenia podejmo-
wanych przez część sąsiednich samo-
rządów prób przerzucania na teren 
gminy Serock wszelkich uciążliwości 
związanych z nowo projektowaną 
infrastrukturą drogową i kolejową.

Temat inwestycji związanych  
z Centralnym Portem Komunikacyjnym 
zapewne będzie w najbliższym czasie 
uszczegóławiany i wkrótce wszyscy 
będziemy mieli możliwość poznać 
bardziej konkretne rozwiązania.  

Referat Gospodarki Gruntami, 
Planowania Przestrzennego i Rozwoju

Temat realizacji inwestycji infra-
strukturalnych w obrębie gminy Serock 
naturalnie kieruje nasze zainteresowa-
nie również w stronę idei utworzenia 
linii kolejowej, mającej dać bezpo-
średnie połączenie kolejowe Serockowi 
z Warszawą. Tego rodzaju inwestycja 
coraz częściej pojawia się w oficjal-
nych komunikatach kierowanych przez 
narodowego zarządcę linii kolejowych, 
spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe. W 
dokumencie „Masterplan Warszaw-
skiego Węzła Kolejowego” wskazano 
propozycję realizacji linii kolejowej 

Linia kolejowa Zegrze - Przasnysz

między Zegrzem a Przasnyszem jako 
jeden z możliwych sposobów wzmoc-
nienia aglomeracyjnej sieci kolejowej,  

Doceniając szanse, jakie tego 
rodzaju infrastruktura stawia przed 
Serockiem i całą społecznością gminną, 
pragniemy stopniowo zwiększać własne 
zaangażowanie szczególnie w temacie 
realizacji lokalnej linii kolejowej. W 
tym celu już 13 marca br., z inicjaty-
wy Burmistrza Artura Borkowskiego w 
Makowie Mazowieckim zorganizowano 
spotkanie między włodarzami miast, 
usytuowanych „po trasie” potencjalnej 

nowej linii kolejowej, a więc: Pułtu-
ska, Makowa Mazowieckiego i Przasny-
sza. W ramach spotkania uzgodniono, 
że samorządy będą aktywnie włączać 
się w rozwój inicjatywy budowy nowe-
go połączenia kolejowego. Pokłosiem 
spotkania jest deklaracja podpisania 
porozumienia między samorządami, co 
do dalszej aktywności we wspomnia-
nym kierunku. 

Referat Gospodarki Gruntami, 
Planowania Przestrzennego i Rozwoju
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PORAdNIK - Jak segregować odpady?

PAPIER
WRZUCAMy:
gazety, czasopisma, książki, zeszyty, papier biurowy, 
papierowe torby, kartony, papierowe pudełka.
NIE WRZUCAMy:
tłustego i brudnego papieru, kartonów po napo-
jach i mleku, pieluch i odpadów higienicznych, 
paragonów, kalki technicznej, papieru faksowe-
go, tapet, worków po materiałach budowlanych, 
papieru połączonego z innym materiałem (np. 
folią), opakowań z zawartością.
Przed wyrzuceniem nie trzeba usuwać małych 
elementów np. zszywek. duże elementy takie 
jak okładki czy ramki powinny zostać usunię-
te. Pudełka należy złożyć lub zgnieść.

SZKŁO
WRZUCAMy:
szklane butelki i słoiki, szklane opakowania po 
kosmetykach.
NIE WRZUCAMy:
porcelany i ceramiki, szkła stołowego i budowla-
nego, luster, żarówek i świetlówek, szyb samo-
chodowych, reflektorów, szkła żaroodpornego  
i okularowego, zniczy z woskiem, termometrów  
i strzykawek, monitorów i lamp, szklanych opa-
kowań farmaceutycznych i chemicznych z pozo-
stałościami zawartości.
Przed wyrzuceniem szkło powinno zostać opróżnio-
ne z zawartości. Butelki i słoiki należy wyrzucać bez 
metalowych lub plastikowych nakrętek i korków.

BIOOdPAdy
WRZUCAMy:
resztki warzyw i owoców, obierki, fusy po kawie 
i herbacie, gałęzie drzew i krzewów, skoszoną 
trawę, liście, kwiaty, korę drzew i trociny, sko-
rupki jajek, łupiny orzechów, niezaimpregnowa-
ne drewno, opakowania biodegradowalne.
NIE WRZUCAMy:
resztek mięsa, kości, odchodów zwierzęcych, 
popiołu, ziemi i kamieni, darni, pni, karp i brył 
korzeniowych, drewna impregnowanego, płyt 
wiórowych i MDF, gałęzi z ogrodów w ilościach 
wykraczających ich bieżące utrzymanie.
Przed wyrzuceniem gałęzie należy pociąć lub 
połamać. Nie należy wyrzucać bioodpadów w 
opakowaniach tzn.  w torebkach czy workach, 
chyba, że te opakowania są w całości biodegra-
dowalne.  

METALE I TWORZyWA 
SZTUCZNE
WRZUCAMy:
butelki i opakowania z tworzyw sztucznych, puszki alumi-
niowe i stalowe, metalowe i plastikowe nakrętki i kapsle, 
metale kolorowe, drobny złom, garnki, blachy do piecze-
nia, kapsułki po kawie, gumę, i kauczuk, czysty styropian 
opakowaniowy.
NIE WRZUCAMy:
butelek i opakowań po olejach, silnikowych i sma-
rach, puszek po farbach i lakierach, opakowań 
po aerozolach, środkach medycznych, owado-  
i chwastobójczych oraz wyrobach garmażeryj-
nych, metali łączonych z innymi materiałami, 
brudnego styropianu.
Przed wyrzuceniem butelki i puszki należy 
opróżnić z zawartości i zgnieść, nie ma po-
trzeby ich mycia oraz zdejmowania papiero-
wych etykiet, jeśli wymaga to zużycia wody.

ZMIESZANE
WRZUCAMy:
zużyte środki higieniczne, zatłuszczony papier, 
paragony, pergamin, ceramikę i szkło stołowe, 
niedopałki papierosów, resztki jedzenia po-
chodzenia zwierzęcego, torebki po herbacie,  
opróżnione opakowania po aerozolach, maszynki 
do golenia, szmatki, gąbki, kurz z odkurzacza, 
piasek, włosy, sierść, pióra, żwirek i trociny  
z kuwet, odchody zwierząt,  zniszczoną odzież 
i obuwie, produkty skórzane i futrzane, brudny 
styropian opakowaniowy.
NIE WRZUCAMy:
materiałów budowlanych i rozbiórkowych, odpa-
dów wielkogabarytowych, sprzętu elektrycznego 
i elektro - nicznego, odpadów niebezpiecznych 
(w tym opakowań po chemikaliach, farbach, la-
kierach, olejach i smarach), baterii, leków.

Ogłoszenie
na „przebudowie, nadbudowie i rozbu-
dowie budynku hotelowego na ośrodek 
z funkcją turystyczną, rekreacyjną i 
leczniczą w Jachrance, na działkach 
o nr ew. 339/1, 339/3, 339/4, 339/5, 
339/6, 339/7, 339/8, 339/9, 339/10, 
339/11, 339/12, 339/13, 339/14, 
339/15, 339/16, 339/17, 339/18, 
339/19, 339/20, 339/21, 339/22, 
339/23, 339/24, 339/25, 339/26, 
339/27, 339/28, 339/29, 339/30, 
339/31, obręb 10 Jachranka”.

Przystąpienie po raz trzeci do 
procedury udziału społeczeństwa w 
przedmiotowym postępowaniu wyni-
ka z drugiego wezwania Regionalne-
go Dyrektora Ochrony Środowiska w 

Zawiadomienie o możliwości ponow-
nego udziału społeczeństwa w postępo-
waniu administracyjnym

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz ocenach oddziaływa-
nia na środowisko (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 283 z późn. zm.)  informujemy, 
że Burmistrz Miasta i Gminy Serock 
przystąpił po raz trzeci do procedury 
udziału społeczeństwa, w związku z 
czym istnieje możliwość zapoznania 
się z dokumentacją sprawy oraz możli-
wość składania uwag i wniosków doty-
czących przedsięwzięcia polegającego 

Warszawie z dnia 18 lutego 2020 r. 
znak: WOOŚ-I.4221.178.2019.AGO.5 o 
uzupełnienie raportu o oddziaływaniu 
na środowisko dla przedmiotowego 
przedsięwzięcia i złożonym uzupeł-
nieniem. Szczegółowa treść zawiado-
mienia z dnia 5 marca 2020 roku znak 
OŚRiL.6220.3.2019.BD zamieszczona 
została na stronie internetowej Biule-
tynu Informacji Publicznej Urzędu 
Miasta i Gminy Serock, tablicach ogło-
szeń Urzędu Miasta i Gminy Serock 
oraz w miejscu realizacji planowanego 
przedsięwzięcia.
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PROMUJEMY SPORT I REKREACJĘ

Rossoneri wygrywają ponownie Ligę Serock!
W dniu 23.02.2020 r. odbył się tur-

niej z okazji zakończenia halowej Ligi 
Serock. Do zmagań w turnieju stanę-
ło siedem drużyn, które brały udział  
w lidze halowej w sezonie 2019/2020.

Turniej został rozegrany systemem 
„każdy z każdym” - łącznie 21 spotkań 
po 10 minut. Po zakończeniu turnie-
ju odbyło się oficjalne podsumowanie  
i zakończenie halowej LIGI SEROCK  
w sezonie 2019/2020. 

Podsumowania dokonał p. Maciej 
Kostyra, który był sędzia Ligi Serock 
2018/2019.
III miejsce zajęła drużyna – PRZEPITE 
TALENTY
II miejsce zajęła drużyna – GKS ŁACHA
I miejsce zajęła drużyna - ROSSONERI

Wręczono także nagrody indywidu-
lane i nagrodę fair play. W imieniu Pre-
zesa SIS Sp. z o.o. Marka Bąbolskiego 
nagrody w postaci medali, pucharów, 
statuetek oraz nagród rzeczowych 
wręczył Tomasz Kowalski - koordyna-
tor ds. sportu i rekreacji. Szczególne 
podziękowania należą się koordynato-
rowi Ligi Serock 2019/2020 Michałowi 
Durzyńskiemu, który nadzorował całe 
rozgrywki w tym sezonie.

SIS Sp. z o.o.

Współpraca klubu Sokół Serock ze spółką SIS

Stowarzyszenie K.S. "Sokół" Serock i 
spółka Serockie Inwestycje Samorządo-
we Sp. z o.o. podpisali umowę o współ-
pracy, która weszła w życie z dniem 
01.03.2020 roku.

Walne Zgromadzenie Klubu K.S. So-
kół Serock w dniu  07.02.2020 r. podję-
ło decyzję o zawarciu porozumienia ze 
spółką SIS Sp. z o.o., na mocy którego 
Klub wyraża zgodę na używanie swo-

jego herbu i nazwy oraz przekazuje 
do powadzenie przez Spółkę wszystkie 
sekcje sportowe.

Tym samym Spółka SIS Sp. z o.o. bę-
dzie pełnić pełną opiekę organizacyjną 
nad drużynami, zawodnikami oraz tre-
nerami Klubu, we wszystkich działa-
niach w których uczestniczą.

Stowarzyszenie KS Sokół Serock bę-
dzie dalej funkcjonowało wspierając 

działania Spółki. 
Szczegóły dotyczące prowadzenia 

akademii i sekcji, harmonogramy zajęć 
oraz cenniki znajdą Państwo na stronie 
www.sis.serock.pl. 

W przypadku dodatkowych pytań 
prosimy je kierować na adres: m.sle-
dziewski@sis.serock.pl.

Marzec, to miesiąc intensywnych zma-
gań naszych młodych tenisistów. Po wy-
granych zawodach gminnych i powiato-
wych reprezentacja Serocka dzielnie 
walczyła o najwyższe miejsca na 
szczeblu międzypowiatowym. Najlepsi  
zawodnicy grali w hali PZSP w Serocku 
a sędzią głównym zawodów była Barba-
ra Klik – nasz koordynator sekcji tenisa 
stołowego. Wyniki na naszej stronie: 
www.sis.serock.pl. 
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8 marca w Centrum Kultury i Czy-
telnictwa w Serocku odbył się kon-
cert pt. „Tak łatwo jest nieść światło”  
w wykonaniu Anny Hameli, przy akom-
paniamencie pianisty Marcina Ma-
zurka. Panie powitał Burmistrz Artur  
Borkowski, który złożył życzenia, wyra-
żając wdzięczność i uznanie dla kobiet  
w dniu ich święta. 

Anna Hamela, to artystka wyjątko-
wa, szczera i „analizująca”. Śpiewa-

dzień kobiet

INTEGRUJEMY PRZEZ KULTURĘ

ła językiem miłości, niosąc światło,  
radość i przekaz o wierze we własną 
moc. Zaprezentowała się w repertu-
arze autorskich piosenek m.in. „Skały”, 
„Mój Orzeł”, „Bez Ciebie”, uzupełnia-
jąc wystąpienie szczyptą nietuzinko-
wego humoru.  

Zgromadzone na koncercie Panie 
zostały obdarowane symbolicznym tu-
lipanem. 

Centrum Kultury i Czytelnictwa

6 marca 2020 r. nasza grupa wokalna 
„Babie Lato” wystąpiła na uroczystości 
zorganizowanej przez tamtejszych se-
niorów z okazji Dnia Kobiet. 

Był to debiut tej grupy poza tere-
nem naszej gminy. Zespół przygoto-
wała i akompaniowała na akordeonie 
Bogusława Segiet. 

Serocki zespół występował jako 
pierwszy przy wypełnionej do ostat-
niego miejsca widowni Wyszkowskiego 
Ośrodka Kultury „Hutnik”. 

Występ bardzo się podobał wy-
szkowskiej publiczności, były gromkie 

„Babie Lato” w Wyszkowie

brawa, wspólne śpiewanie i bisy.
W dalszej części uroczystości obej-

rzeliśmy zaprezentowany przez osoby 
niepełnosprawne  spektakl „Lustro” 
oraz koncert chóru męskiego przygoto-
wany dla Pań z okazji ich święta. 

Po oficjalnej uroczystości zostaliśmy 
zaproszeni do Domu Dziennego Pobytu 
„Senior” na kawę i ciasteczka. W miłej 
atmosferze wymienialiśmy doświad-
czenia na temat aktywności  seniorów i 
razem śpiewaliśmy. 

Serocka Akademia Seniora

Czy wiesz, że
Radziwiłłowie, przedwojenni właściciele dóbr Zegrze i pałacu w Jadwisinie, pochodzą  
od Mikołaja „Czarnego” Radziwiłła, stryjecznego brata królowej Barbary Radziwiłłówny.
Mikołaja „Czarnego” (1515-1565) znamy głównie z serialu „Królowa Bona” oraz filmu  
„Epitafium dla Barbary Radziwiłłówny”. Odgrywa on tam, wspólnie z bratem przyszłej kró-
lowej Mikołajem „Rudym”, rolę zwolennika ślubu Barbary z królem Zygmuntem Augustem. 
Pierwszym Radziwiłłem na serockiej ziemi był Maciej Józef, który w 1867 r. ożenił się z 
właścicielką Zegrza Jadwigą Krasińską. Radziwiłłowie był właścicielami majątku ziemskiego  
na naszym terenie do 1939 r.
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W pierwszych latach po przemianie 
ustrojowej w 1989 r. w gminie Serock 
nastąpił rozwój prywatnej przedsię-
biorczości. Dane zawarte w dokumen-
tach przechowywanych w archiwum 
Urzędu Miasta i Gminy Serock dają 
obraz skali, rodzaju tej działalności 
oraz dużo mówią o problemach ówcze-
snych przedsiębiorców.

Prywatni przedsiębiorcy przed 1989 r.
Z Rejestru Ewidencji Działalności 

Gospodarczej z 1989 r. dowiadujemy 
się, które osoby prywatne prowadziły 
działalność przed i w 1989 r. Oczywi-
ście dokument nie obejmuje podmio-
tów, działających wcześniej i w 1989 
r. już nieistniejących. Najstarszymi 
firmami prywatnymi  okazały się: 
zakład krawiecki założony w 1959 r. 
w Borowej Górze, zakład stolarski, 
również w Borowej Górze (1961) oraz 
salon fryzjerski przy ulicy Pułtuskiej 
w Serocku działający nieprzerwane 
od 1970 r. Spora ilość prywatnych firm 
powstała w latach 70., między innymi: 
dwa sklepy spożywcze i jeden galante-
ryjny w Serocku przy ulicy Pułtuskiej 
(1972, 1974 i 1978), zakłady produku-
jące ogrodzenia przy ulicy Kościuszki 
i Nasielskiej w Serocku (1973, 1974). 
Długą historię miał też sklep przemysło-
wy przy ul. Kościuszki (1978). Ogółem 
w 1989 r. w gminnej ewidencji widniało 
81 osób, które rozpoczęły działalność 
gospodarczą przed tym rokiem i nadal 
ją prowadziły.

Rozwój przedsiębiorczości po 1989 r.
Ewidencja z następnych lat poka-

zuje wzrost ilości osób, które zdecy-
dowały się na podjęcie działalności. W 
1989 r. zarejestrowano 98 osób, w 1990 
r. – 147, ale w 1991 r. już 223 osoby. Z 
Rejestru Ewidencji Działalności Gospo-
darczej z kolejnych lat wynika, że ilość 
osób podejmujących działalność była 
mniejsza niż w roku 1991. W 1992 r. 
zarejestrowano 160 osób,  a w następ-
nych pięciu latach: 1993 – 76, 1994 – 
95, 1995 – 114, 1996 – 138, 1997 – 132. 
Wynika z tego, że po eksplozji przed-
siębiorczości sytuacja się ustabilizowa-
ła. W okresie po przemianie ustrojowej 

Prywatna działalność gospodarcza w gminie Serock 
w latach 1989-1997

zauważalna była także zmiana rodzaju 
prowadzonej działalności. Przed 1989 
r. były to przede wszystkim sklepy i 
zakłady rzemieślnicze. Po 1989 r. poja-
wiły się nowe branże, chociaż nadal 
dominował handel ale za to rozmaity-
mi towarami, w większości obwoźny, w 
niektórych przypadkach nawet hurto-
wy. Spora ilość osób zajęła się usługami 
transportowymi (osoby i towary) oraz 
naprawą samochodów. Nastąpił wzrost 
ilości zakładów gastronomicznych. 
Powstały między innymi bary piwne 
w Stasim Lesie, Zabłociu i Ludwino-
wie Zegrzyńskim, klubo-kawiarnia w 
Stanisławowie, czy kawiarnie i bary w 
Dębem, Jachrance oraz na ulicy Zakro-
czymskiej, Pułtuskiej i Wyzwolenia w 
Serocku. Rozwój zauważalny był też 
w branży remontowo-budowlanej. Do 
nietypowej działalności należy zali-
czyć garncarstwo (Bolesławowo) oraz 
snycerstwo (Jadwisin).

W 1991 r. zakład ślusarski przy ulicy 
Rynek 5 w Serocku założył Tomasz 
Zejdler. Jest on modelowym przy-
kładem człowieka, który wykorzystał 
szansę jaką dała przemiana ustrojowa. 
Posadę państwową zamienił na prywat-
ny interes, w dodatku zrealizował swoją 
pasję. Szczególnym profilem jego dzia-
łalności stała się naprawa rowerów i 
renowacja starych polskich motocykli 

PIELĘGNUJEMY HISTORIĘ

WSK i WFM oraz innych marek. Tablica 
zakładu Pana Tomasza do dziś wisi na 
zabytkowej kamienicy przy ratuszu.

Problemy przedsiębiorców
Wachlarz problemów naszych przed-

siębiorców w latach 1989-1997 był 
szeroki. Dowodzi to jak trudny był to 
okres dla prywatnej inicjatywy odra-
dzającej się po latach komunizmu. 
Prowadzący działalność gospodarczą 
borykali się z problemami ze strony 
urzędników, instytucji ale też z zasto-
jem w branży. Zakładom gastrono-
micznym największe kłopoty sprawiał 
Sanepid z siedzibą w Nowym Dworze 
Mazowieckim. Właściciele sklepów 
skarżyli się na brak towarów krajowych 
i występowali do serockiego magistratu 
o rozszerzenie wydanego zezwolenia 
na towary zagraniczne. Niektóre zakła-
dy z branży betoniarsko-kamieniarskiej 
miały kłopoty z miejscem do prowadze-
nia działalności. Prawdopodobnie ze 
względu na uciążliwość, wynajmujący 
teren wycofywali się z umów. Popłoch 
siali inspektorzy nadzoru budowlanego 
nakazujący natychmiastowy remont 
pomieszczeń, w których prowadzono 
działalność. Część osób musiała zamy-
kać interesy z uwagi na wygaśnięcie 
zezwolenia, problemy ze wspólnikami 
lub wyjazdy za granicę.

Mirosław Pakuła
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Katyń – zbrodnia 1940

Pierwsza strona notatki z 2 marca 1940 r.  

Ławrentija Berii do Józefa Stalina z propozy-

cją wymordowania polskich jeńców wojennych 

(wikipedia.org)

[Polskich jeńców] rozpatrzyć w 
trybie specjalnym (…) bez wzywania 
aresztowanych i bez przedstawiania 
zarzutów, decyzji o zakończeniu śledz-
twa i aktu oskarżenia (…) z zastosowa-
niem wobec nich najwyższego wymia-
ru kary – rozstrzelanie – to fragment 
notatki Berii  z 2 marca 1940 r. zaak-
ceptowanej przez Stalina, Woroszy-
łowa, Mołotowa, Mikojana, Kalinina i 
Kaganowicza. Wydano wyrok śmierci. 
Miesiąc później zamordowano ponad 
20 tysięcy polskich obywateli. W tym 
roku mija 80. rocznica Zbrodni Katyń-
skiej.

Cztery akty dramatu
Pierwszym aktem tej przerażającej 

historii były zapisy w tajnym proto-
kole dołączonym do paktu Ribentrop-
p-Mołotow podpisanego w Moskwie 
23 sierpnia 1939 r. Uzgodniono tam 
IV rozbiór Polski. Ustalono podział jej 
obszaru między Niemcy i ZSRR: Na 
wypadek terytorialno-politycznego 
przekształcenia terytoriów należących 
do państwa polskiego, sfery interesów 
Niemiec i ZSRR będą rozgraniczone w 
przybliżeniu przez linię Narew-Wisła-
San (…) 

Drugi akt dramatu nastąpił 17 
września 1939 r. Gdy Wojsko Polskie 
zmagało się z Wermachtem od wscho-
du na ziemie polskie wkroczyła Armia 
Czerwona.  Na obszarze zajętym przez 
Rosjan znalazło się wielu obywateli 
polskich, w tym żołnierze, policjan-
ci i urzędnicy. Tych, jako najbardziej 
niebezpiecznych, w pierwszej kolej-
ności uwięziono. Trafili głównie do 
obozów w Kozielsku, Ostaszkowie i 
Starobielsku.

Trzecim aktem była decyzja człon-
ków Politbiura WKP(b) z marca 1940 
r. oraz jej wykonanie. Siedmiu ludzi 
z Kremla zdecydowało o wymordo-
waniu uwięzionych Polaków. Między 4 
kwietnia a 16 maja  w Katyniu, Char-
kowie, Twerze, Kijowie i Mińsku zabito 
co najmniej 21 768 obywateli polskich 
(w tym ponad 10 tys. oficerów Wojska 
Polskiego i Policji Państwowej).

Ostatnim aktem dramatu było kłam-
stwo katyńskie. Już w lutym 1943 
r. Niemcy odnaleźli masowe groby i 
13 kwietnia upublicznili przez Radio 

Berlin tę informację. Spotkało się to z 
odpowiedzią strony radzieckiej, która 
obarczyła winą za mord Niemców. 
Przez kilkadziesiąt lat Rosjanie kłama-
li i dopiero w 1990 r. oficjalnie przy-
znali, że zbrodni dokonało ich NKWD.  
W latach 1991-2011 prowadzono prace 
ekshumacyjne i szczątki zamordowa-
nych godnie pochowano.

Ofiary zbrodni związane  
z ziemią serocką

Wśród ofiar Zbrodni Katyńskiej 
znalazły się osoby urodzone, pracują-
ce, służące lub w inny sposób związane 
z naszą ziemią:

1. Kazimierz Andrzejczak – poste-
runkowy PP, urodzony w Serocku, 
zamordowany w Twerze,

2. Ryszard Bock - porucznik rezer-
wy WP, syn serockiego lekarza Konrada 
Bocka, zamordowany w Charkowie,

3. Mieczysław Głowacki - podpo-
rucznik rezerwy WP, serocki wetery-
narz, zamordowany w Charkowie,

4. Chaim Inwentarz - podporucznik 
rezerwy WP, lekarz urodzony w Seroc-
ku, zamordowany w Katyniu,

5. Marian Janicki - porucznik rezer-
wy WP, mierniczy, urodzony w Wierzbi-
cy, zamordowany w Katyniu,

6. Ryszard Michalski – kapitan WP, 
oficer służby stałej, służył w Centrum 
Wyszkolenia Łączności w Zegrzu, 
zamordowany w Charkowie,

7. Witold Piasecki – kapitan WP, 
oficer służby stałej, urodzony w Seroc-
ku, zamordowany w Charkowie,

8. Tadeusz Pierczyński - podporucz-
nik WP, oficer służby stałej, służył w 
garnizonie w Zegrzu, zamordowany w 
Charkowie,

9. Kazimierz Pilch  - major WP, oficer 
służby stałej, lekarz Garnizonu Zegrze 
do 1939 r., zamordowany w Katyniu,

10. Bronisław Rybiński -  kapitan WP, 
oficer służby stałej, służył w garnizonie 
w Zegrzu, zamordowany w Charkowie,

11. Stanisław Szpot – porucznik WP, 
oficer służby stałej, służył w garnizonie 
w Zegrzu, zamordowany w Charkowie,

12. Jan Uniewicz – przodownik PP, 
urodził się w Serocku, zamordowany w 
Twerze,

13. Ryszard Urbański - porucznik 
rezerwy WP, nauczyciel, urodzony w 

Jadwisinie, zamordowany w Katyniu,
14. Czesław Wardziński – major 

WP, oficer służby stałej, wykładow-
ca w Centrum Wyszkolenia Łączności  
w Zegrzu, zamordowany w Charkowie.

Mirosław Pakuła

W tym roku mija rów-
nież 10. rocznica katastro-
fy rządowego samolotu  
TU-154 w Smoleńsku.  
10 kwietnia 2010 roku zgi-
nęło w niej 96 osób, w tym 
Prezydent Lech Kaczyński, 
jego żona, wicemarszałkowie 
Sejmu i Senatu oraz ostatni 
prezydent RP na uchodźctwie 
Ryszard Kaczorowski.
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Obserwatorium Geodezyjno-Geofizyczne w Borowej Górze
 – zarys historii

W 1929 r. w Borowej Górze wyzna-
czono „Centralny Punkt Astronomiczny 
dla nowego pomiaru państwa”.  Można 
więc powiedzieć, że Borowa Góra stała 
się wówczas geodezyjnym środkiem 
przedwojennej Polski. W latach 30. 
XX w. zbudowano tam obserwatorium, 
które funkcjonuje do dzisiaj.

Układ „Borowa Góra”
Sieć triangulacyjna (zespół punk-

tów geodezyjnych niezbędnych do 
opracowania map) w każdym z trzech 
zaborów była wykonana w innym ukła-
dzie współrzędnych. Po odzyskaniu 
przez Polskę niepodległości zachodzi-
ła konieczność ujednolicenia i odbu-
dowy tej sieci. W 1925 r. podjęło się 
tego Ministerstwo Robót Publicznych. 
Wykonano sieć triangulacyjną w posta-
ci łańcuchów z północy na południe i 
ze wschodu na zachód. Na przecięciu 
takich dwóch łańcuchów leżała Borowa 
Góra. Właśnie w tym miejscu założo-
no punkt Laplece'a. Borowa Góra stała 
się również początkiem geodezyjne-
go układu odniesienia. W ten sposób 
zdefiniowany układ został w 1929 r. 
nazwany układem "Borowa Góra". 

Obserwacje astronomiczne rozpo-
częto w 1929 r. od wyznaczenia różni-
cy długości astronomicznej między 
Obserwatorium Paryskim a punktem 
w Borowej Górze. Prace te prowadzi-
li dr Antoni Czeczott z Ministerstwa 
Robót Publicznych i dr Jan Krassowski z 
Wojskowego Instytutu Geograficznego. 
Szerokość astronomiczną punktu oraz 
azymut astronomiczny Borowa Góra - 
Modlin wyznaczyli w drugiej połowie 
1930 r. i ten moment uznaje się za 
początek działalności stacji w Borowej 
Górze.

Obserwatorium Astronomiczne
W 1932 r. stacja borowogórska 

została podporządkowana Biuru Geode-
zyjnemu Ministerstwa Komunikacji. W 
1936 r. wzniesiono żelbetową wieżę 
trójnożną do zawieszania pionu przy 
badaniu poziomej osi instrumentów, 
przeznaczonych do pomiaru azymutu 
(budowla istnieje do dzisiaj). Wybu-
dowano także żelbetowy statyw nad 
głównym punktem triangulacyjnym i 

obsypano go ziemią, tworząc kopiec 
o wysokości 7 m. W 1937 r. ukończono 
piętrowy, murowany budynek labora-
toryjno-mieszkalny. Ogrodzony teren 
Obserwatorium Astronomicznego o 
powierzchni ok. 2 ha utrzymywany był 
częściowo w formie ogrodu z drzewami 
owocowymi i trawnikami. 

Działalność stacji przerwał wybuch 
II wojny światowej. Niemcy wywieź-
li wszystkie instrumenty, a w budyn-
ku urządzili posterunek Grentzchutzu 
(straży granicznej), którego działal-
ność związana była z nadzorowaniem 
przebiegającej wzdłuż Narwi granicy 
pomiędzy Generalną Gubernią i Rzeszą. 
W czasie walk rosyjsko-niemieckich na 
jesieni 1944 r. budynek mieszkalny 
oraz inne budowle uległy zniszczeniu. 
Kopiec nad podstawowym punktem 
triangulacyjnym wraz z żelbetowym 
szkieletem i piwnicą został zniszczony 
na skutek wybuchu miny. Zdewastowa-
no ogród, wycięto drzewa, zrujnowano 
ogrodzenie, a na terenie Obserwato-
rium wydobywano żwir. W takim stanie 
stację przejął w 1945 r. Główny Urząd 
Pomiaru Kraju.

Obserwatorium Geodezyjno-Ge-
ofizyczne

Na początku lat 50. XX w. odbu-
dowano budynek i betonowe słupy 
pod instrumenty astronomiczno-ge-
odezyjne, odrestaurowano teren. 
Wyremontowano konstrukcję ziem-
no-betonową nad głównym punktem 
triangulacyjnym. Zakupiono nowe 
instrumenty pomiarowe. W 1952 r. 
Obserwatorium przekazano Geodezyj-
nemu Instytutowi Naukowo-Badaw-
czemu (obecnie Instytut Geodezji i 
Kartografii). Na przełomie lat 60. i 70. 
wybudowano drugi budynek z przezna-
czeniem na zakłady Instytutu i ciemnię 
fotograficzną (obecnie budynek miesz-
kalny dla pracowników). W latach 
70. i 80. systematycznie wymieniano 
aparaturę pomiarową, ale prawdziwa 
rewolucja nastąpiła w latach 90. gdy 
zakupiono odbiorniki GPS. Wielotoro-
wość badań prowadzonych w Obser-
watorium Geodezyjno-Geofizycznym 
Borowa Góra umożliwiło dołączenie tej 
placówki do Europejskiej sieci ECGN 

(ang. European Combined Geodetic 
Network).

Mirosław Pakuła
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Życie świętego Wojciecha

Pomnik św. Wojciecha i Radzima  w rodzinnych 

Libicach (wikipedia.org)

„Oto ja jestem znowu sprzedany, a 
ty śpisz?”  - tymi słowami przemówił 
Jezus we śnie Wojciecha. W swojej 
działalności Wojciech nawoływał do 
przemiany życia i porzucenia złych 
obyczajów, zarówno przez wiernych 
jak i niewiernych. Misji tej poświęcił 
życie.

Syn Sławnika
Wojciech Sławnikowic urodził się ok. 

956 r. w czeskich Libicach. W młodości 
ciężko chorował i, jak głosili legen-
da, jego rodzice złożyli śluby, że jeśli 
wyzdrowieje, to poświęcą go służbie 
Bogu. Podczas bierzmowania przyjął 
imię Adalbert - na cześć swojego opie-
kuna i mentora arcybiskupa Magdebur-
ga Adalberta. 

W 981 r. otrzymał święcenia kapłań-
skie i już dwa lata później, mimo 
młodego wieku, stanął na czele diece-
zji praskiej. Jego bezkompromisowość 
doprowadziła do konfliktu z wiernymi 
i spowodowała rezygnację z urzędu w 
989 r. Początkowo Wojciech planował 
udać się na pielgrzymkę do Ziemi Świę-
tej, jednak ostatecznie zdecydował się 
na wstąpienie do klasztoru benedyk-
tyńskiego na wzgórzu awentymskim w 
Rzymie. 

Misjonarz - męczennik
W 992 r. powrócił do Pragi, a potem 

zajął się działalnością misyjną na Słowa-
cji, co spowodowało kolejne konflikty. 
Został odwołany do Pragi, ale papież 
Grzegorz V pozwolił mu kontynuować 

działalność misyjną. Wojciech przeby-
wał na dworze Ottona III, z którym był 
zaprzyjaźniony, a potem wyruszył do 
kraju Bolesława Chrobrego. Zajął się 
chrystianizowaniem Prusów i Wieletów. 
Wraz z przyrodnim bratem Radzimem i 
pod osłoną wojów Chrobrego popłynął 
do ziemi Prusów – w okolice dzisiejsze-
go Elbląga.

Działalność Wojciecha i Radzima 
spotkała się z wrogością Prusów. Na 
jednej z wysp zostali początkowo 
przyjęci dobrze, lecz później nakaza-
no im opuścić osadę, co uczynili. Po 
kilku dniach, 23 kwietnia 997 r., zostali 
zaskoczeni przez pruskich strażników 
z ich kapłanem na czele. Zabito tylko 
Wojciecha, resztę puszczono wolno. 
Jego ciało wykupił potem Bolesław 
Chrobry i kazał pochować w Gnieźnie. 
Jeszcze przed 999 r. papież Sylwester II 
ogłosił Wojciecha świętym. 

Patron
Św. Wojciech stał się patronem 

Kościoła w Polsce. Jego kult szybko 
ogarnął Węgry, Czechy oraz kolejne 
kraje Europy. Wojciech jest jednym z 
trzech głównych patronów Polski. Jest 
też patronem archidiecezji gnieźnień-
skiej, gdańskiej, warmińskiej i diecezji 
koszalińsko-kołobrzeskiej oraz miast, 
m.in. Gniezna, Trzemeszna i Serocka.

Kult św. Wojciecha w Serocku rozwi-
nął się już w średniowieczu. Na starych 
pieczęciach miejskich widniał jego 
wizerunek jako patrona miasta. Do 
1618 r. był też patronem serockiego 
kościoła. W XVIII w. uważano go nadal 
za patrona miasta ale w XIX i XX w. 
popadł w zapomnienie. Dopiero w 1995 
r. uchwałą Rady Miejskiej w Serocku 
pojawił się w herbie miasta. W 2006 r. 
do serockiego kościoła trafiły relikwie 
męczennika. W 2015 r. Rada Miejska 
podjęła uchwałę o formalnym ustano-
wieniu św. Wojciecha patronem Miasta 
i Gminy Serock. Dwa lata później 
serocczanie otrzymali dekret papieski 
potwierdzający patronat św. Wojcie-
cha nad miastem.

Mirosław Pakuła



KOMUNIKATY

Partnerzy Programu Karta Serocczanina

SIC- Kinga Wilczyńska-Czyż
sicszkola.wordpress.com
ul. Groszkowskiego 6/5
05-131 Zegrze
Tel. 698-836-822

Wypożyczalnia Sprzętu Sportowego i 
Rekreacyjnego - Kajaki Serock
www.kajakiserock.pl
Ul. Niska 27, 05-140 Serock
Tel. 503 416 220

Centrum Kultury i Czytelnic-
twa w Serocku
Ul. Pułtuska 35, 05-140 Serock
Tel. (22) 782 80 70 

Restauracja i Hotel Złoty Lin
Wierzbica 9, 05-140 Serock

Sklep Wielobranżowy  
danuta dukowska
ul. Pułtuska 29, 05-140 Serock

diamond Beauty
Kamila Chrzanowska
Jadwisin, ul.Szkolna 9, 05-140 Serock

Kamila Ozdarska PHOTOGRAPHy
Jadwisin, ul. Szkolna 9, 05-140 Serock

Serockie Inwestycje Samorzą-
dowe Sp. Zo.o
Ul. Rynek 21, 05-140 Serock

Rejsy Statku Albatros
z molo w Serocku
czerwiec-sierpień
soboty, niedziele, święta
Godzina 11.00, 12.00, 13.00
www.zeglugamazowiecka.pl
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